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Het College neemt maatregelen tegen bedrijfsrevisoren die de permanente 

vormingsvereisten in de periode 2017 – 2019 niet hebben nageleefd 
 

 

1. Samenvatting 
 

Bedrijfsrevisoren moeten de permanente vormingsverplichtingen naleven.  

 

Uit de controle voor de driejarige periode 2017-2019 blijken enkele punten van zorg:  

 

1. 101 bedrijfsrevisoren hebben de vormingsverplichtingen niet nageleefd.  

 

Een bedrijfsrevisor die geen of onvoldoende vormingen volgt, riskeert niet enkel een mindere 

auditkwaliteit te waarborgen, maar doorbreekt ook het level playing field ten aanzien van zijn 

confraters.  

 

2. Ook voor tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren zijn vormingen verplicht.  

 

Ze gebruiken de titel bedrijfsrevisor en zijn ingeschreven in het openbaar register; zij kunnen 

binnen de vijf jaar na aanvang van de verhindering, zonder bijkomende voorwaarden terug 

revisorale opdrachten uitvoeren en moeten daarom hun kennis blijvend bijspijkeren. 

 

3. Gevolgde vormingen moeten tijdig geregistreerd worden op de website van het IBR. 

 

2. Inleiding 
 

In een wereld die voortdurend verandert, is levenslang leren een basisvereiste geworden voor iedere 

beroepsbeoefenaar, ook voor de bedrijfsrevisor. Het wettelijk kader evolueert, internationale organisaties 

beïnvloeden de relevante normen en de technologische vernieuwingen volgen elkaar sneller op.  

 

Het publiek moet kunnen vertrouwen op de bekwaamheid van de bedrijfsrevisor die de vele 

veranderingen meester is, reden waarom de permanente vorming voor hen wettelijk verplicht is. De 

concrete invulling en praktische organisatie is gedelegeerd aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 

(hierna: “het IBR”). Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna: “het College”) draagt de 

eindverantwoordelijkheid over het toezicht op de permanente vorming1. 

                                                           
1 Art. 32 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren 
(hierna: “de wet van 7 december 2016”). 
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3. Evaluatiecampagne 2017-2019 
 

In 2020 onderzocht het College de naleving van de vormingsvereisten voor de driejaarlijkse periode 2017 

– 2019. Meer specifiek selecteerde het College twee vereisten uit de IBR-norm van 30 augustus 20072 en 

controleerde de naleving hiervan bij de bedrijfsrevisoren onder zijn toezicht.  

 

Het College stelde vast dat 101 bedrijfsrevisoren niet voldeden aan minstens één van de twee volgende 

vormingsvereisten:  

 

- De bedrijfsrevisor volgt minstens 84 uren professionele vorming per drie jaar;  

- De bedrijfsrevisor volgt minstens 24 uren opleiding in de vorm van seminaries en studiedagen 

georganiseerd door het IBR/ICCI.  

 

In 2021 besliste het comité van het College voor alle 101 bedrijfsrevisoren over de op te leggen maatregel, 

in functie van de ernst van de inbreuk, als volgt: 

 

 

 

In bijna de helft van de dossiers (45 

dossiers) heeft het comité van het College 

aan de bedrijfsrevisoren een hersteltermijn 

opgelegd. Het merendeel van de 

bedrijfsrevisoren heeft zich na afloop van 

deze termijn in regel gesteld. Een kleine 

minderheid van de bedrijfsrevisoren (9) 

heeft de voorwaarden van de 

hersteltermijn niet of niet voldoende 

nageleefd. In deze dossiers neemt het 

comité een finale beslissing in 2022. 

 

Het comité van het College legde aan 18 

bedrijfsrevisoren een terechtwijzing op.  

 

In 11 dossiers stelde de secretaris-generaal van het College ernstige aanwijzingen vast van het bestaan van 

een praktijk die aanleiding zou kunnen geven tot het opleggen van een administratieve maatregel of een  

 

 

                                                           
2 7360_Norm-inzake-permanente-vorming.pdf (ibr-ire.be)  
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administratieve geldboete3. Hij stelde een onderzoeksverslag op zoals bepaald in artikel 56 van de wet van 

7 december 2016. Het comité van het College zal in 2022 beslissen om deze dossiers al dan niet over te 

maken aan de sanctiecommissie van de FSMA. 

 

Voor 12 bedrijfsrevisoren klasseerde het comité van het College het dossier zonder gevolg rekening 

houdend met de bijzondere omstandigheden eigen aan elk dossier.  

 

Tot slot hebben 15 van deze 101 bedrijfsrevisoren in de voorbije twee jaren hun ontslag als bedrijfsrevisor 

ingediend zonder de finale beslissing van het comité van het College af te wachten. 

 

4. Vastgestelde punten van zorg 
 

Het College stelde tijdens deze controlecampagne over de permanente vorming vaak voorkomende 

punten van zorg vast.  

 

Een aantal bedrijfsrevisoren beroepen zich op hun status van tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor om de 

verplichte permanente vorming niet te volgen alhoewel deze verplichting nochtans wettelijk verankerd 

is4. De vormingsvereisten beogen dat ook de tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor zijn kennis voortdurend 

aanscherpt. De bedrijfsrevisor die na verhindering terug revisorale opdrachten wil uitvoeren, moet 

dezelfde kwaliteit kunnen waarborgen aan zijn cliënt als de bedrijfsrevisor die zijn activiteiten 

ononderbroken uitoefent.  

Als de situatie van verhindering eindigt kan de bedrijfsrevisor binnen de vijf jaar na aanvang van de 

verhindering immers aan het IBR de toelating vragen om zonder enige randvoorwaarde opnieuw revisorale 

opdrachten uit te voeren. Pas na deze termijn van vijf jaar kan het IBR gevolg geven aan het verzoek van 

de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisor indien deze slaagt in een mondelinge proef5. Bovendien gebruikt 

de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisor zijn titel tijdens deze staat van tijdelijke verhindering en is hij 

ingeschreven in het openbaar register; hij moet daarom voortdurend getuigen van het vereiste 

professionalisme en het wettelijk kader opvolgen. 

 

Het College stootte ook meermaals op de laattijdige registratie van de gevolgde opleidingen. Een 

bedrijfsrevisor moet de gevolgde opleiding registreren op de website van het IBR en dit ten laatste op 31 

maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin hij de opleiding volgde.  

 

                                                           
3 Art. 59 van de wet van 7 december 2016 bepaalt dat de sanctiecommissie van de FSMA het bevoegde orgaan is voor het 
opleggen van administratieve maatregelen en geldboetes bij een inbreuk op de toepasselijke wettelijke, reglementaire en 
normatieve bepalingen. 
4 Art. 30, § 3 van de wet van 7 december 2016. 
5 Art. 20 en 21 van het Koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor 
alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren. 
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5. Nieuwe norm 
 

Op 1 januari 2022 is de Norm permanente vorming6 van het IBR in werking getreden. De norm vervangt 

de IBR-norm van 30 augustus 2007 en kent een aantal belangrijke wijzigingen, zoals: 

 

- het evenwicht op het vlak van de inhoud van de vorming wint aan belang. Voortaan is een 

minimum van 84 uren opleiding over de kerncompetenties van de bedrijfsrevisor verplicht7; 

 

- de voorafgaandelijke toestemming van de Raad van het IBR is niet alleen meer nodig voor de 

opleidingen georganiseerd door de bedrijfsrevisorenkantoren, maar ook voor de opleidingen 

georganiseerd door de niet-erkende vormingsoperatoren; 

 

- de verplichting om de opleidingen uiterlijk te registreren op 31 maart van het volgende jaar wordt 

verstrengd.  

 

 

* * *  

                                                           
6 Norm-2021-vorming.pdf (ibr-ire.be) 
7 Het totale aantal uren opleiding dat verplicht moet worden gevolgd, blijft onveranderd. 

https://www.ibr-ire.be/docs/default-source/nl/documents/regelgeving-en-publicaties/rechtsleer/normen-en-aanbevelingen/normen/nrm-2021-vorming.pdf?sfvrsn=493d71d5_5

